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این وسیلھ قابلیت پشتیباني خاص براي كاربراني كھ از شیوه ھاي صحیح و الزمات تعیین  :اخطار

  . شده توسط تولید كننده متابعت نكنند را دارا نمي باشد

بھ " لطفا. كلیھ شیوه ھا باید با دقت و برطبق مقررات امنیتي آزمایشگاھي انجام گیرند :اخطار

روپوش ، عینك و دستكش ھاي پالستیكي . تبط توجھ نمائیدصفحھ داده ھاي امنیتي كاالي مر

  . مواظب واكنشگرھاي برانگیختھ باشید. آزمایشگاھي را در تمام مدت بپوشید

فقط متخصصین دوره دیده مجاز بھ . از خطر شوك الكترونیكي آگاھي داشتھ باشید :اخطار

  .  مي باشند پانل  بوردبازگشائي 

:توجھ  

  .م نکنیدلولھ ھضم  خالی را گر -١

  . برنامھ دمایی  را جھت ھضم درست انتخاب کنید از باال بردن یکباره دما خود داری گردد -٢

I خالصھ.   

کاربرد -١.١  

با انتخاب، تکنولوژی پیشرفتة گرم کردن بوسیلھ اشعھ مادون قرمز و کنترل میکرو پوسسور، 

aاجاق ھضم  آرمیناد مدل ر مدت زمان کوتاه با می تواند بھ عملکرد گرمایش حداکثر د ١٣٩٠ 

.صحت و دقت راضی کننده دست یابد  

، کار کردن با این دستگاه خیلی آسان است و کاربر پسند و وسیلھ ای ایده ال برای ھضم با ماده 

.ای باالست  

Bاجاق ھضم  آرمیناد مدل برای صنایع غذایی، دارو، کشاورزی، جنگل داری، حفاظت ١٣٩٠ 

سسات آموزشی و تحقیقاتی، کھ آزمایشگاھایشان نیازمند محیط زیست، شیمی و اکولوژی، مو

.ھضم خاک، غذا، گیاه، بذر یا نمونھ ھای معدنی قبل از تجربھ شیمیایی است، مناسب است  

کھ ھضم خیس ھم نامیده می شود تجزیة ماده ارگانیک یا کاھش دادن و تبدیل  :تعریف ھضم

.ع اسیدی یا قلیایی با گرما استکردن ذرات در نمونھ با اضافھ کردن شناساگرھای مای  

اصول کار -١.٢  

بع�د از  ریخ�تن رنمون��ھ و اس�ید در لول��ھ ھ�ای ھض��م گ�رم کنن�ده م��ادون قرم�ز گرم��ا را ب�ھ ش��کل           

ام��واج الکت��رو مغن��اطیس ب��ھ نمون��ھ داخ��ل لول��ھ  م��ی فرس��تد، ک��ھ در نتیج��ھ  مولکولھ��ای نمون��ھ و      

می کنند با ان�رژی درون�ی اف�زایش یافت�ھ،     شناساگر مایع گرما را جذب می کنند و سریعتر حرکت 
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گرم�ای  . بنابراین گرم�ای بیش�تری تولی�د م�ی کنن�د چ�ون مولکولھ�ا ب�ا ھ�م دیگ�ر برخ�ورد م�ی کنن�د             

.اضافی ھمراه با  کاتالیست می تواند فرایند ھضم را شتاب ببخشد و آنرا موثرتر و کامل تر بکند  

ویژ گی ھا -١.٣  

 و دمای یکنواخت را تضمین می کند. فزایش  می یابد بازده گرمایی با تششع مادون قرمز ا. 

 خط راس�ت و منحن�ی دم�ای یکنواخ�ت در قطع�ھ م�ی توان�د نتیج�ة یکدس�ت و          : شیوه گرم کردن

 .ھماھنگ را تنظیم کند

 سنسورھای دما با دقت باال، دمای گرم کردن را کنترل و ثبت می کنند. 

  سیستم کنترل دمایPID  می بخشددرستی و ثبات دما را بھبود. 

 خوردگی -عملکرد عالی ضد. 

  

  معرفی دستگاه -١

  

در غذا، محصوالت  ازت و پروتئین جھت ھضم   نمونھ ھای  حاوی   اجاق ھضم آرمیناد 

خوراک دام و ، کود ھای شیمیایی ، داروئي، پتروشیمي، شوینده موادلبنیاتي و خوراك حیوانات، 

    .نیز بكار مي رود و و غیره طیور

  نیفمشخصات -٢

  :محدوده كنترل نامحدود دما. ١

  درجھ سانتي گراد -+١: ؛ درجھ دقت+ ۵ ~درجھ سانتي گراد  ۵٠٠:  دماي 

  اتو ٢٠٠٠: توان گرمایش. ٢

  ولت ٢٢٠: ولتاژ عملیاتي. ٣

  ھرتز ۶٠/۵٠: فركانس. ۴

  .مي باشند ھضم نمونھ در یك زمان قابل  ھشت  . ۵

  میلي لیتر ٣٠٠: لولھ حجم . ۶

  )٢ ~گرم  ۵: مقدار عادي( ٠. ۵ ~گرم  ١۵: میزان نمونھ

  x ۴٨ ٢٠  ٢٣x): میلي متر(ابعاد . ٧

  كیلوگرم ٣: وزن. ١٠



3 
 

  :ویژگي ھا. ٢

  و سیستم كنترل با ریزپردازنده دیجیتال صفحھ نمایش  دارای . ١ .١

 . و ھشدار عملیاتي موجود استبیش از حد اخطار گرماي  .٢

مانند یادآوري پیام در صفحھ در سیستم اخطار عالمت ھاي اخطار دیداري و بصري  .٣

 . بكار رفتھ است

 .مي باشد تا بیست  برنامھدمای دلخواه  و  تنظیم زماندستورالعمل  دارای   .۴

 خانھ    ھشت  .۵

دماي از پیش تنظیم شده، . كلیھ اطالعات بھ وضوح در صفحھ قابل نمایش مي باشند .۶

 .حھ قابل نمایش مي باشنددماي واقعي و زمان گرمایش بطور ھمزمان در صف

سرعت و بازدھي آن بھتر  سیستم المنتی  دارای کمترین زمان ھضم و در مقایسھ با  .٧

  . است

  

  شرایط كار -٣

  در زیر ھود شیمیایی قرار گیرد

  شرایط نصب-۴

باید بھ دور از تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، گرما و سرما قرار دستگاه   این  .١

  . درجھ سانتي گراد نگھداشتھ شود ٣٠تا   ٢٠تاق باید بین گیرد، و دماي معمولي ا

  دوشاخھ دستگاه   می بایست بھ   پریز ھای صنعتی و سیم قوی وصل گردد .٢

خط زمین، كلید مجزاي برق و فیوز صحیح براي . تأمین برق باید برطبق نیاز باشد .٣

 . تضمین ایمني كاربران ضرورت دارند

سانتي متر از  ٢٠پشت آن باید . میز آزمایش قرار دھید روی  را بھ طور ثابت  دستگاه  -۶

  . متر از تحلیلگر فاصلھ داشتھ باشد ١دیوار فاصلھ داشتھ باشد، و پریز نباید بیش از 

  :روش  کار با دستگاه 

می  و برنامھ ریزی می باشد جھت تغییر دما و زمان     set  دگمھ بھ نام دستگاه   دارای   یک 

  باشد  

  : تنطیم دما



4 
 

نمایان خواھد شد با انتخاب دگمھ باال و پایین codکلمھ     بھ مدت دو ثانیھ set با فشردن دگمھ 

  setسپس با فشردن   دگمھ    .وارد نمایید  را  را جھت انتخاب مراحل تنظیم  دما ١٠عدد 

را  set درجھ می باشد سپس دوباره دگمھ ١۵٠را بھ دستگاه بدھید کھ در اینجا  C0دمای اولیھ

را فشار داده دمای   setدرجھ می باشد انتخاب کنید دوباره  ٣۵٠را کھ   c1فشاردھید دما 

C2 درجھ  انتخاب کنید سپس دوباره   دگمھ ٣۵٠را بروی set و دمای را فشار دھیدC3 را

بزنید تا مراحل تنظیم  را set درجھ را بدھیدسپس دوباره دگمھ ۵٠انتخاب کنیدکھ در اینجا دمای 

  . ذخیره گردد دما 

  

  

  

  :تنطیم  زمان 

نمایان خواھد شد با انتخاب دگمھ باال و پایین codکلمھ     بھ مدت دو ثانیھ set با فشردن دگمھ

  setسپس با فشردن   دگمھ .   را جھت انتخاب مراحل تنظیم  زمان را  وارد نمایید ٢٠عدد 

را فشاردھید  set شد سپس دوباره دگمھدقیقھ می با ١۵را بھ دستگاه بدھید کھ در اینجا T1زمان  

 ١٠را کھ   T3را فشار داده زمان   setدقیقھ می باشد انتخاب کنید دوباره  ٣٠را کھ   T2زمان 

  .را بزنید تا مراحل تنظیم زمان ذخیره گردد  set دقیقھ می باشد انتخاب کنید سپس دوباره دگمھ

  

  شروع  بھ کار دستگاه

پدیدار می شود با دگمھ باال و پایین NOیاYESکلمھ  دت   دو ثانیھ بھ مبا فشردن دگمھ استارت 

  را فشار دھید کھ دستگاه شروع بھ کار می کند  setرا انتخاب کنید سپس دگمھ   YESکلمھ  
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  *   اجاق ھضم و کوره دیجیتالكتابچھ راھنماي *




